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Boletim Diário

Indicadores de mercado de trabalho da FGV sugerem piora do emprego em março

O Indicador Antecedente de Emprego recuou 5,6 pontos na passagem de fevereiro para março, atingindo
93,5 pontos, segundo dados divulgados há pouco pela FGV. A média móvel trimestral reverteu a tendência
de alta e retraiu na margem, sinalizando uma ligeira piora do mercado de trabalho. Já o Indicador
Coincidente de Desemprego avançou 2,0 pontos no período, alcançando 94,1 pontos. Especificamente em
relação ao último índice, valores mais baixos indicam menor taxa de desemprego. Dessa forma, os
indicadores reportados e os recentes resultados da Pnad refletem uma relativa piora do mercado de
trabalho no curto prazo, mas não alteram nossa percepção de uma queda gradual e lenta da taxa de
desemprego nos meses à frente, compatível com a percepção de aceleração da atividade econômica nos
próximos meses.

Setor Externo

Balança comercial registrou superávit de US$ 2,3 bilhões na primeira semana de abril

O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 2,3 bilhões na primeira semana deste mês, de
acordo com dados divulgados ontem pela Secretaria do Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do
Ministério da Economia. Em termos anualizados e levando em consideração os ajustes sazonais, o resultado
é equivalente a um superávit de US$ 98,0 bilhões. No período, as exportações somaram US$ 5,5 bilhões,
superando as importações, de US$ 3,2 bilhões.

Comparadas as médias diárias da primeira semana deste mês com as de abril de 2018, as exportações
avançaram 18,4%, enquanto as importações recuaram 1,6%. O crescimento dos embarques foi explicado
pelo aumento nas vendas de produtos semimanufaturados, de manufaturados e de básicos. Em relação às
importações, diminuíram os gastos principalmente com veículos automóveis e partes e com cobre e obras.

Na margem, em termos dessazonalizados e excluindo as operações de petróleo, os embarques tiveram
avanço de 7,9%. Por outro lado, as compras externas registraram queda de 8,5%, na mesma base de
comparação. Com esse resultado, a balança comercial acumulou superávit de US$ 12,8 bilhões no ano.

Internacional

Indicador de encomendas à indústria dos EUA registrou recuo em fevereiro, em linha com o esperado

O indicador de novos pedidos à indústria norte-americana registrou recuo de 0,5% na passagem de janeiro
para fevereiro. Esse resultado veio em linha com o esperado pelo mercado e desacelerou em relação ao
dado do mês anterior, revisado de 0,1% para estabilidade. A variação negativa do período foi puxada,
sobretudo, pelo segmento de bens duráveis, que recuou 1,6% na margem, enquanto o de bens não duráveis
apresentou ligeiro avanço.

Já o núcleo do indicador, que exclui aeronaves e equipamentos de defesa, registrou queda mais branda, de
0,1% em fevereiro, devolvendo parte do avanço observado na leitura anterior (1,0%). Merece destaque o
componente de estoques, que cresceu pelo terceiro mês consecutivo, sugerindo expansão robusta desse
componente do PIB no primeiro trimestre do ano.

Em suma, o desempenho do índice de novos pedidos à indústria é compatível com o cenário de moderação
do ritmo de crescimento da economia norte-americana no começo do ano, o que tem sido corroborado por
outros indicadores coincidentes já divulgados.
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Tendências de Mercado

Nesta terça, os mercados acionários operam majoritariamente no campo positivo. Em continuidade aos
novos estímulos do governo chinês, os principais pregões asiáticos fecharam em alta. Os ganhos, entretanto,
foram limitados por conta da aproximação do período de divulgação de balanços nos EUA, onde são
esperados resultados em ritmo mais lento. Na Europa, sob a ausência de divulgação de indicadores
relevantes, os mercados registram ganhos moderados. Os índices futuros norte-americanos, por outro lado,
operam em leve queda.

Seguindo a mesma tendência observada nos mercados de ações, as principais moedas de países
desenvolvidos e emergentes se valorizam frente ao dólar. Destaque para as fortes apreciações do rand sul-
africano, rupia indiana e lira turca. A libra esterlina, por sua vez, apresenta leves ganhos, mostrando-se
sensível a novas notícias sobre o Brexit. O parlamento britânico aprovou lei que impede o Reino Unido sair
da União Europeia sob a ausência de um acordo. Por outro lado, as negociações entre a primeira-ministra,
Theresa May, e membros do bloco econômico seguem embaraçadas.

Com relação às commodities, os futuros do petróleo operam sem direção única, mantendo-se próximos à
estabilidade. Hoje à tarde serão conhecidos os dados dos estoques norte-americanos, o que pode definir
nova tendência de preços. Por sua vez, as agrícolas são cotadas em alta. Da mesma forma, as metálicas
seguem tendência de alta, com destaque para o viés altista no minério de ferro, que adicionalmente reflete
questões climáticas que interferem no transporte da mercadoria entre Austrália e China.

Por fim, no Brasil, os mercados devem reagir à divulgação da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), pelo IBGE,
que ocorrerá ainda nesta manhã.

Agenda do dia

Horário País Eventos
Previsão 

mercado

Previsão     

DEPEC

09:00 Brasil IBGE: Pesquisa Industrial Mensal - Regional (fev)

09:00 Brasil IBGE: Pesquisa Mensal de Comércio (fev) -0,2% (m/m) -0,6% (m/m)

- EUA USDA: Relatório mensal da produção mundial de grãos
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Indicadores do Mercado

08/04/19
Variação 

Diária

Variação 

Mensal

Variação 

Interanual

Ativos brasileiros

Taxa Selic - meta (% aa) (*) 6,50 0,00 0,00 0,00

Taxa de juros prefixada 360 dias - Swap Pré-DI (% aa) (*) 6,53 0,00 0,01 0,19

Contrato futuro de DI com vencimento em janeiro/20 (%) (*) 6,48 0,00 0,01 -0,61

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2024 (*) 4 0,04 -0,02 -0,40

Taxa título do Tesouro indexado ao IPCA - NTN-B 2050 (*) 4,54 0,01 0,05 -0,71

Risco Brasil  - CDS 5 anos (em pontos) (*) 172 -1,52 6,49 8,35

Taxa de câmbio (spot) - R$/US$ (**) 3,85 -0,57 -0,45 14,32

Índice de ações Ibovespa  (em pontos) (**) 97.369 0,27 2,10 14,79

Índice de ações IBrX (em pontos) (**) 40.428 0,22 2,07 15,69

Ativos internacionais

Índice de ações EUA - S&P (**) 2.896 0,10 5,57 11,18

Índice de ações Europa - Bloomberg 500 (**) 260,64 -0,24 4,54 3,10

Índice de ações Japão - Nikkei (**) 21.762 -0,21 3,50 0,90

Índice de ações China - Shanghai (**) 3.245 -0,05 9,26 3,63

Treasury Bond - 10 anos (%) (*) 2,52 0,03 -0,11 -0,25

Euro - US$/€ (**) 1,13 0,40 0,23 -8,29

Iene - ¥/US$ (**) 111,48 -0,21 0,29 4,26

Libra - US$/£ (**) 1,31 0,18 0,36 -7,28

Peso mexicano - MXN/US$ (**) 18,97 -0,56 -2,71 3,71

Yuan - RMB/US$ (**) 6,72 -0,02 -0,08 6,54

Índice de commodities em US$ - CRB (em pontos) (*) 188,70 1,02 8,03 -3,55

Petróleo - Brent (US$/barril) - 1º futuro (**) 71,10 1,08 8,15 5,95

Ouro (US$/Onça Troy) - spot (**) 1.297 0,52 -0,17 -2,61

Soja (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 898,75 -0,03 1,70 -13,06

Milho (US$/bushel)  - Chicago, 1º futuro (**) 360,00 -0,69 1,48 -7,34

Boi (R$/arroba)  - BMF, 1º futuro (**) 157,45 0,67 3,25 9,19

(*) Variações em pontos percentuais
(**) Variações percentuais

Equipe Técnica 
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